EsPCEx 2019
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO
VAGAS

Masculino (400) – Feminino (50)

De 07/05 a 06/06/2019

INSCRIÇÃO

PERÍODO

www.espcex.eb.mil.br
R$ 90,00

LOCAL
TAXA

PROVAS

(G.R.U. Qualquer agência bancária até 07/06/2019).
1º DIA
28/09/2019

Português, Física, Química e Redação.

2º DIA
29/09/2019

Matemática, Geografia, História e Inglês.

DOCUMENTAÇÃO

HORÁRIO
12h30min: fechamento dos portões
13h30 às 18h: aplicação das provas.
(Horário de Brasília - DF)

CPF e RG

OBSERVAÇÕES:
 O candidato à inscrição no concurso público de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército
deverá satisfazer aos seguintes requisitos, a serem comprovados até a data da matrícula à qual se
referir o respectivo Concurso de Admissão: ser brasileiro nato, possuir idade de, no mínimo, 17
(dezessete) e, no máximo, 22 (vinte e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da
matrícula (2020);
 Divulgação, no endereço: http://www.espcex.eb.mil.br, da lista de candidatos que realizaram o
pagamento da taxa de inscrição;
 De 17 a 29/09/2019 - Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição, mediante o acesso ao sítio
da EsPCEx na Internet e de acordo com instruções contidas no endereço
http://www.espcex.ensino.eb.br;
 O gabarito das questões objetivas de cada prova do Exame Intelectual será divulgado pela EsPCEx, por
meio da Internet, no endereço eletrônico http://www.espcex.ensino.eb.br, a partir das 12h do dia 30
de setembro de 2019;
 30/10/2019 – Divulgação das notas das provas objetivas, nota mediana de cada uma das provas
objetivas e da listagem, em ordem alfabética, do(a)s candidatos aptos à correção da Redação;
 Até 11/11/2019 - Correção das redações, identificação e relacionamento do(a)s candidatos
aprovados;
 Até 13/11/2019 - Remessa de pedido de revisão da prova de Redação pelos Correios, por SEDEX com
AR, conforme o padrão estabelecido no Manual do Candidato;
 Até 29/11/2019 - Divulgação da listagem final dos candidatos aprovados e classificados no EI, bem
como os da majoração, no endereço: (http://www.espcex.eb.mil.br), após o processamento dos
pedidos de revisão;
 CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

